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PAASMORGENDIENST  
 
Zondag 4 april 2021 
St Martinuskerk Wirdum  

  
 
 

 
 
Marc Chagall – de violist – 1912-1913 
 
 
  
 

Voorganger:   ds Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:   Albert Minnema  
Ouderling:   Linda Jongbloed   
Diaken:   Wiebren Jongbloed  
Beamer:   Dick Sterrenburg  
koster:     Drees Visser  
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Orgelmuziek  
 
Welkom en mededelingen  
  
I OM TE BEGINNEN  
 
Openingslied: lied 139: 1,4 
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Bemoediging en groet 
 
V: Onze hulp in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
v:  Genade en vrede van God onze Vader,  
 door Jezus Christus onze Heer, de Levende.  
 
A:         AMEN    
 
Lied: lied 103 e   
 
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge naam.  
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft. 
 
Loovje God, myn siel en segenje syn namme. 
Loovje God, myn siel, dy't my it libben jout. 
 
Gebed 
 
Luisterlied: U geeft rust (door alles heen)  

U geeft rust (door alles heen) - YouTube 

 

Bij de nieuwe Paaskaars   
 

 
 
Liet: 637:1 
 
Melodie: Daar juicht een toon  
  
O flam fan Peaske, stek ús oan 
Op dizze bliere nije moarn!  
De Hear, foar wa’t de nacht ferfljocht,  
stie op; Hy is as ’t sinneljocht!  
  
Bij de liturgische bloemschikking  
 

https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0
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Liet by de schikking: 630: 1,2 
 
1. Oerein! In ûnferwachte moarn, 

de dei fan God is kommen. 
Yn ‘t tsjuster briek in maitiid oan,  
it hôf tilt op fan blommen. 
It libben briek troch ierde en stien, 
Gods leafde hat dit wûnder dien, 
Wy ha syn stim fernommen.  

 
2. Hy sei: ‘Do minske, kom derút, 

ûntslút dyn deade earen. 
Ferlit it grêf dat dy omslút, 
neat kin dyn libben keare. 
Doe riisde yn ‘t iere moarntiidsread 
de nije Adam út ‘e dea. 
Hy wol ús ‘t libben leare.  
 

II DE VERHALEN  
 
Verhaal voor het kind (in ons): Tot ik gewend ben – Iris Boter  
 
verteld door Linda Jongbloed 
 
Lied: 982: 2 
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Paasevangelie: Johannes 20: 1-18 – NBV  
 
Lezing: vers 1 t/m 11a 
 
Gedicht: de gestorvene – uit 'De Slechtvalk' (1966) van Ida Gerhardt (1905-1997) 
 
Lezing: vers 11b t/m 16 
 
Gedicht: In de hoogste bloei – Hans Bouma  
 
Lezing: vers 17 en 18 
 
Luisterlied: The deep love of Jesus - https://youtu.be/KLTu1xv2-Us  
 

1.  Oh, the deep, deep love of Jesus, 
vast, unmeasured, boundless, free! 
Rolling as a mighty ocean 
in its fullness over me! 
Underneath me, all around me, 
is the current of thy love - 
leading onward, leading homeward, 
to that glorious rest above! 

 

2.  Oh, the deep, deep love of Jesus - 
spread his praise from shore to shore! 
How he loves us, ever loves us, 
changes never, nevermore! 
How he watches o'er his loved ones, 
died to call them all his own; 
how for them he's interceding, 
watching o'er them from the throne! 

 

3.  Oh, the deep, deep love of Jesus, 
love of every love the best! 
'Tis an ocean vast of blessing, 
'tis a haven sweet of rest! 
Oh, the deep, deep love of Jesus - 
'tis heaven of heavens to me; 
and it lifts me up to glory, 
for it lifts me up to thee! 

 
Preek  
 
 
 

https://youtu.be/KLTu1xv2-Us
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Marc Chagall – de violist – 1912-1913 
 

 
Stilte 
 
Orgelspel 
  
III DIENST VAN HET DELEN 
 
Mededelingen en toelichting op de collecte: 1.KIA werelddiaconaat Zuid Afrika 2. Kerkelijk 
werk  
 

Tijdens de collecte: orgelspel 
 
Uitreiking Paaskaars 2020: door Jan Siebren de Jong namens de kerkenraad   
 
Gebeden, uitlopend op het gezamenlijk gebeden ‘Ús Heit’  
 
Slotlied: lied 634 
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2.  Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Zending en zegen  

 
A: AMEN 
  

 


